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Stenen in de vijver 

Onlangs was ik op het Jubileumsymposium van Stichting Aanpakken 

ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan. Aanpakken begon ooit als 

een vereniging die de schrijnende armoede onder veel predikanten 

wilde ‘aanpakken’. Toen de predikantstraktementen verbeterden, 

zocht Aanpakken naar nieuwe subsidiedoelen, zoals bij- en 

nascholing van predikanten en kerkelijk werkers van de Nederlandse 

Hervormde Kerk en later de Protestantse Kerk in Nederland. 

In de ochtend waren er drie sprekers, waaronder Marjoleine de Vos, 

dichter, essayist, journalist en redacteur bij NRC handelsblad, 

redactkinderboekenschrijver en bloemlezer. Zij gaf een boeiende 

lezing over poezie en wat het vermag. Ik wil de essentie ervan graag 

met u delen en vat haar lezing daarom kort voor u samen.   

‘Ik heb woorden alleen’, zo luidde haar voordracht, naar een gedicht 

van Herman Gorter: ‘Ik wilde  ik kon u iets geven / tot troost  diep in 

uw leven / maar ik heb woorden alleen / namen en dingen geen.’ 

Maar daarmee zijn woorden niet niets. Ze kunnen troosten, ze geven 

houvast, je kunt er op bouwen. Zo werd bijvoorbeeld na de 

gewelddadige dood van Anne Faber onze woordeloosheid door Ester 

Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands, in een gedicht gevangen, 

‘Anne Faber’. Het begint met: ‘Haar gezicht hebben we gezien, haar 

gezicht in het vergelende zwart wit van de krant, op koele schermen 

waarop straks weer een autorace, een hond die kunstjes doet, iemand 

die insecten eet. …(etc).’ Geschreven in de ‘wij’ vorm geeft het 

gedicht onze woordeloosheid woorden en brengt dingen onder 

nieuwe woorden. Zo klinkt onze tijd, het gedicht maakt zichzelf 

waar. Het eindigt met woorden die we zelf  niet hebben: ‘het 

machteloze bonzen van wat achterblijft’.  
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Een gedicht  heeft een bepaalde raadselachtigheid. Ze laat ons het 

bijzondere zien in het gewone dat daarmee anders wordt. Het laat 

dingen zien die je kent maar niet kende voor je het gedicht hoorde. 

Als voorbeeld het gedicht ‘Het Magerebrugwonder’ van K. Michel. 

Het beschrijft een alledaagse dag terwijl over de Amstel aken voorbij 

varen,  De dichter ziet het maar drijft in gedachten af naar zijn 

alledaagse beslommeringen: boodschappenlijstje, loodgiete bellen, 

cadeau kopen. Tot opens zijn blik verspringt en hij het wonder ziet. 

Het Magerebrugwonder 

De eerste twee boten passeerden vlot 

maar de derde was een diep geladen aak 

die zo traag naderde dat (cadeau Karin  

pasta, room, boontjes, loodgieter bellen) 

Plotseling doemt de aak dichtbij op 

en zie ik dat hij geheel gevuld is 

met water dat in springerige golfjes 

uit het donkere ruim over de boorden stroomt 

Boven de wachtende mensen 

is de moeheid van de werkdag uitgegroeid 

tot een bijna zichtbare tros tekstballonnen 

Verwikkeld in gedachten en beslommeringen 

zien we niet dat uit de aak 

al het water van de Amstel opwelt 

Incognito drijft de bron van de rivier voorbij 
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Een alledaags tafereel, het water draagt de aak, de aak had elke aak 

kunnen zijn. Wij denken dat de Amstel de aak draagt, maar wij 

weten niet dat de aak de Amstel veroorzaakt, de bron is van de rivier. 

Zie je nu een aak varen dan denk je in een flits:. Hé, de bron! Na het 

lezen van dit gedicht kun je andere woorden gebruiken voor wat je 

ziet en door die woorden zie je. De aak heeft ineens betekenis, is niet 

langer zomaar iets. Wat een gedicht al niet vermag te doen. 

Tot slot een gedicht van Herman de Conick over de werkzaamheid 

van poëzie. 

Poëzie. 

Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:  

mijn miniatuur-mensje, mijn zelfgemaakt  

verdrietje, en het helpt niet; 

zoals je ze een hand op het hete voorhoofdje  

legt, zo dun als als de sneeuw gaat liggen, 

en het helpt niet: 

zo helpt poëzie.       

  

  

ds. Irma Nietveld 
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In memoriam de heer J. J. du Fossé 

Na een kortstondige ziekte is Maandagavond 11 september in de 

leeftijd van 84 jaar overleden de heer Julien Johannes du Fossé. 

Julien was een bekende en aimabele Sluisenaar. Hij had er  zijn 

meubelzaak en was om zo te zeggen zijn leven lang actief betrokken 

bij de politiek en wel en wee van het stadje Sluis en haar inwoners.  

Niet voor niets werd hij Ridder in de orde van Oranje Nassau. Julien 

werd geboren in Sluis, op 11 februari 1933, als zoon van Julien 

Constant du Fossé en Jannetje Wilhelmina Barendse. Hij groeide er 

op en heeft als 11 jarige het bombardement op Sluis met zijn 

verwoestende inslagen aan den lijve ondervonden. Jaren van herstel 

volgden, voor het Belfort en de vele woonhuizen en straten. Voor 

Julien legde het een basis van zijn niet aflatende inzet voor stad en 

bewoners. Op 20 november 1958 werd het huwelijk van Julien en 

Tannie Rosseel ingezegend in de kerk van Sluis. De predikant gaf 

hen als huwelijkstekst mee Filipenzen 3,13b-14, een tekst waaruit 

volharding, vertrouwen en geloof in elkaar spreekt. Paulus roept in 

zijn brief de mensen op zó samen te leven dat het een voorbeeld, een 

inspiratie kan zijn voor anderen. Dat is een levensmotto op zichzelf 

en heeft in hun huwelijk zijn vruchten mogen dragen. Julien als de 

familieman, rustig en verstandig, vaderlijk. Samen met Tannie de 

basis leggend voor een hecht gezin met drie dochters en een zoon. 

Een plaats waar je het goede leven samen mag genieten, waar je de 

ups en downs samen deelt en te boven komt en waar je leert de 

toekomst hoopvol en met vertrouwen tegemoet te gaan. Het is een 

geschenk dat ouders hun kinderen kunnen geven als basis voor hun 

verdere leven, en zij op hun beurt weer aan hun kinderen. Van acht 

kleinkinderen mochten ze samen grootouders worden. In slechts 

weinig tijd moesten Julien en zijn gezin zich voorbereiden op zijn 
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naderende levenseinde. Het mag een troost zijn dat hij zelf aangaf 

vrede te hebben met zijn leven en met zijn sterven.  

De dienst van afscheid werd onder grote belangstelling gehouden op 

zaterdag 16 september in de RK kerk van Sluis. We lazen de 

genoemde tekst uit Filipenzen. Mevrouw Versprille en de heer Naeye 

die jarenlang samen met Julien zich inzetten voor Sluis, spraken een 

gedachtenis uit. Aansluitend volgde in besloten kring de crematie in 

Brugge.   

Wij gedenken in onze gebeden zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.  

In memoriam mevrouw E.M. de Smidt-Versprille 

In de vroege avond van 22 september overleed in de leeftijd van 76 

jaar Elizabeth Maatje de Smidt-Versprille. Zij verbleef de laatste 

maanden in de Stelle. Elly werd op 

18 juli 1941 in Oostburg geboren. Haar ouders Abraham Versprille 

en Pieternella Tellier hadden een slagerij die haar jongere broer 

Bram later zou voortzetten. Elly heeft altijd veel meegeholpen in de 

winkel, ook na haar huwelijk. In de jaren ’50 volgde ze de 

huishoudschool en behaalde ook het diploma voor coupeuse. Op 18 

november 1963 trad ze in het huwelijk met Gerrit Pieter de Smidt. Ze 

kwamen te wonen in Terhofstede, waar ook Gerrits ouders en broer 

Piet woonden. De kinderen Gerrie en Petra werden geboren, het 

leven nam zijn dagelijkse gang. Elly was een vrouw die zich altijd 

makkelijk aanpaste en daarbinnen vervolgens haar eigen weg, haar 

eigen ruimte zocht. Ze genoot van haar bloementuin, pakte haar 

naaimachine, las graag een boek of loste een puzzel op. Daarnaast 

wandelde ze over de wallen naar Retranchement. Heel gewone 



9 

 

dingen zou je zeggen, maar zij wist hoe ze te waarderen. De kinderen 

groeiden op en Petra trouwde met Roland. Elly werd oma van twee 

kleinzonen, Duwayne en Robert. Na jaren ziekte, zorgen en 

verzorgen moest ze Gerrit begin 2015  loslaten. In de periode daarna 

pakte ze haar leven weer goed op, ’t is zoals het is’, zou ze zeggen. 

Ze gaf er structuur aan, een ritme, hield haar bezigheden. Vorig jaar 

juli openbaarde zich de eerste verschijnselen van haar ziekte. 

Gaandeweg de maanden nam haar gezondheid af, verbleef ze 3 

maanden in het Sint Jan te Brugge voor behandeling en aansluitend 

in de Stelle. Vanuit haar kamer kon ze eindelijk weer eens de groene 

buitenwereld zien, de vogeltjes en zelfs een rondhuppelend haasje. 

Inmiddels was duidelijk dat de behandelingen in het ziekenhuis niet 

hadden geholpen. Erover spreken deed ze niet want ‘het is zoals het 

is’, ze was er rustig onder.  

Donderdag 28 heeft de familie onder warme belangstelling afscheid 

van haar genomen in de dorpskerk van Retranchement. We zongen 

het vertrouwde Gezang 14 ‘De Heer is mijn Herder’ (naar psalm 23) 

en Gezang 293 ‘Wat de toekomst brengen moge’. Aansluitend 

begeleidden we haar naar haar laatste rustplaats op de nabijgelegen 

begraafplaats. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. Gedenken wij 

Gerri, Petra, Roland, Duwayne en Robert in onze gebeden.  

In memoriam de heer A. Vasseur 

In de vroege ochtend van donderdag 19 oktober is onverwacht 

overleden de heer Aart Vasseur, echtgenote van Willie Beeke. Aart 

werd geboren in Zuidzande op de 1
ste

 januari van 1949. Velen 

kenden hem als de kleermaker bij La Grand in Oostburg, een werk 

dat hij 53 jaar lang vol verve heeft gedaan. Daarnaast was hij een 

fervent biljarter die op het groene laken zijn mannetje stond, samen 
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met zijn zoon Patrick. Een andere hobby was duivenmelken. Drie 

jaar geleden ging Aart met welverdiend pensioen, al liet hij de 

naaimachine ook daarna niet onberoerd. Eveneens was hij op handen 

en voeten te vinden in de tuin rond het huis die onder zijn handen 

opbloeide. Want nadat hij de duiven had overgedaan en de hokken 

had laten verwijderen kwam er ruimte voor iets anders. Medio dit 

jaar bleek een vervelende hoest geenszins onschuldig. De man die 

nog nooit zelf in een ziekenhuis had verkeerd onderging het ene 

onderzoek na het andere. Er werd een behandelplan opgesteld en na 

enkele weken was er goede moed dat die aansloeg. In afwachting van 

de eerste controle daarvan overleed hij in zijn slaap. Woensdag 25 

oktober vond het afscheid in besloten kring plaats. Laten wij Willie, 

Patrick en Jara omringen met onze zorg en aandacht en hen opdragen 

in onze gebeden. Moge zijn herinnering tot zegen zijn. 

Ds I. Nietveld 
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Verjaardagen  21 november t/m 31 december 2017 

Dhr. G.J. Schrier   Cadzand 21-11-1936 

Mevr. A.K. Visser- de Maillie  Cadzand 25-11-1937 

Mevr. M.F. vd Luijster-v.Kerkvoort Cadzand 06-12-1933 

Dhr. J.J. Kools    Cadzand 08-12-1934 

Dhr. I. Leenhouts   Retranchement 21-12-1921 

Mevr. M.P. Schrier- Duininck  Cadzand 30-12-1937 

Dhr. I.J. Herman   Sluis  31-12-1937 

Dhr. M.J. Leenhouts   Sluis  02-01-1927 

Dhr. H.A. Toussaint   Cadzand 04-01-1933 

Mevr. J.P. Bakker- Hellemond  Sluis  05-01-1933 

Dhr. P.M. Faas    Cadzand 06-01-1934 

Mevr. A.E. de Ruijter- Buijl  Sluis  11-01-1928 

Mevr. S.P. de Lijser- Elfrink  Cadzand 17-01-1931 

Mevr. M.C. van de Luijster- Vasseur Cadzand 18-01-1932

  

Huwelijksjubileum: 

Dhr. en mevr.Lannooije-Westerweele Sluis 55 jaar 22-11-1962 

 

Bloemendienst Cadzand:  

In de afgelopen periode werden bloemen bezorgd bij :  

dhr. R. v/d Luijster, mevr. J. van Cruijningen - Dekker , dhr. J . de 

Visser , dhr. J . Basting , mevr. C .van Cruijningen - Bril, mevr. C. 

Swenne , dhr. A. de Bruijne.  

Er is een gift ontvangen van 20 euro waarvoor hartelijk dank. 

Bloemendienst Sluis: verslag volgt in volgende 

Zuidwesthoek. 
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Uit de kerkenraad 
 

De kerkenraad heeft vergaderd op 28 augustus en 9 oktober 2017.  

 

Vanuit de classis  

wordt verzocht om te reageren op de voorstellen tot aanpassingen 

van de Kerk Orde vanuit “Kerk 2025”. De kkr heeft geen bezwaren 

tegen de voorstellen, een deel van de voorgestelde wijzigingen is niet 

van toepassing voor ZWH. Het instellen van de functie Diaconaal 

Kerkrentmeester is welkom. Er is een akkoordverklaring naar de 

classis gestuurd. 

 

De voorbereidingen voor de herdenkingsdienst 2017 worden 

geregeld. 

 

Beleidsplan 2017 
Er dienen nog wat puntjes op de i gezet te worden. De planning is 

om in de vergadering van november a.s., het beleidsplan 2017 te 

kunnen vaststellen en vervolgens te presenteren aan de gemeente. 

 

voorbereiding gemeentevergadering 19 november 2017 

 Agenda:  

1.financieel CvK en Diaconie. Verslag 2016 en begroting 2018.  

2.ontwikkelingen in de Gemeente 

 

In gesprek met Oostburg  
Eind mei 2017 heeft een bespreking plaatsgevonden met een 

delegatie van de kkr De Brug, Oostburg en kkr ZWH. Het doel 

daarvan was om met elkaar uit te wisselen: wie zijn wij en kunnen 

we iets voor elkaar betekenen. In september 2017 heeft dit een 

vervolg gekregen. De gesprekken zijn  op prettige wijze verlopen. 

Beide kkr zullen in hun vergadering hierover verder spreken en 

daarna opnieuw contact met elkaar zoeken.  
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Heeft u vragen over het bovenstaande, kom naar de 

gemeentevergadering van 19 november 2017 (na de kerkdienst in 

Sluis).  

PG De Brug heeft over dit onderwerp de tekst “Snuffelen” in hun 

kerkblad opgenomen, dat kunt u ook in deze Zuidwesthoek lezen. 

---------- 

 

SNUFFELEN (PG De Brug, Oostburg) 

In februari dit jaar kregen we een uitnodiging van de Protestantse 

gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. om met elkaar in gesprek te 

gaan, door elkaar te informeren en samen na te denken over het wel 

en wee van beide gemeenten en de toekomstbestendigheid daarvan. 

Het moderamen kwam bijeen in het Zwingebouw te Cadzand. We 

hebben een open gesprek gevoerd, waarin zij ons in het kort hebben 

uitgelegd hoe hun gemeente eruit ziet. Het is een kleine gemeente 

van ongeveer 300 leden met op dit moment 3 leden in de kerkenraad, 

waarvan er één moet stoppen vanwege de termijn. Financieel zijn ze 

echter gezond. Jongeren ontbreken. Ze organiseren filmavonden. 

Hebben een actieve bloemendienst, ze werken samen met de 

kunstkring en organiseren diensten in Rozenoord. Ze hebben drie 

keer per jaar een dienst samen met de VEG. Werken samen met de 

dorpsraad. De gemeenteleden zijn van nature gericht op Oostburg. 

Kerkelijk gezien voelen ze zich tot Oostburg aangesproken. 

We spraken af om hen dit najaar bij ons uit te nodigen, zodat wij 

onze gemeente konden toelichten. Dit is inmiddels gebeurd. 

Op dit moment draait “de Brug” nog goed, maar ook wij ervaren en 

beseffen dat dit minder wordt. Ook ons ledenaantal loopt terug, jonge 

mensen worden meer uitzondering dan regel en de roeping om een 

ambt te vervullen, tja, wat valt daar over te zeggen…. 

We spraken af om niets te forceren, maar eens te bekijken wat we 

samen kunnen gaan doen. Onderop beginnen, lijkt ons de beste weg. 

Ik noem het als het ware een soort van verkering hebben. Waar we 

bijvoorbeeld aan denken is, om in het voorjaar de 

ontmoetingsavonden en middagen samen te houden. Dit lijkt ons een 

goede manier om elkaar te leren kennen. Afgesproken is dat we 
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afzonderlijk de dingen die we samen kunnen ondernemen op een 

rijtje zetten en deze eind november – begin december aan elkaar 

kenbaar zullen maken. Inzetten op de kracht van de plaatselijke kerk. 

Goede dingen verbeteren en andere van de baan doen. De vraag die 

ons steeds bezig moet houden is: “Waartoe zijn wij kerk.” 

U zult uiteraard nader over het vorenstaande van ons vernemen.  

En heeft u vragen over het bovenstaande, stel ze aan de kerkenraad. 

---------- 

 

Een dienblad voor ’t Zwin 

Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst van 15 oktober 2017 werd 

een dienblad aangeboden voor het Zwingebouw. Het dienblad is 

bewerkt door de kinderen die tijdens de Duits- Nederlandse dienst in 

juli deelnamen aan de kinderkring bij de kerkdienst. Zij plakten het 

blad vol met veelkleurig materiaal als symbool van eenheid, ondanks 

de vele plaatsen van herkomst. 
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Lunch na de kerkdienst 

 

Op 23 september 2017 hebben we na de kerkdienst in Sluis samen 

van de lunch genoten. 

Het was weer erg gezellig en alles smaakte bijzonder goed. 

 

 
 

 

 

 

Kerstlunch 
Voor 10 december a.s. na de kerkdienst in Sluis, staat de kerstlunch 

op de agenda.  

U bent van harte welkom!  Vooraf aanmelden is niet nodig.  

Mocht u vervoer nodig hebben om in De Kogge te komen, laat het 

dan even weten aan Wil Prins (0117- 461465) of Jos Bakker (0117-

851957) 
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Lunch na de kerkdienst 23 september 2017 

 

Verloren Zonen 

De God van het Christendom onderscheidt zich van alle 

wereldgodsdiensten en religies;                                                          

door een alles overheersende liefde en vergevingsgezindheid.                                                                                                         

De hele Bijbel is daarvan het bewijs; wat ook tot uitdrukking komt in 

het, hopelijk voor iedereen nog bekende verhaal van de verloren 

zoon. Want: tegen zo’n vader, zeg je toch geen nee?! 

Hij bracht zijn geld erdoor in verre landen.                                                                                                                                       

Hij wou z’n buik wel vullen met de draf,                                                                                                                                               

waarin de varkens met hun snoeten wroeten,                                                                                                                                       

maar niemand was er die dat “voer” hem gaf. 
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Mijn vaders knechten hebben volop eten                                                                                                                                              

en ik verga van de honger, van berouw en pijn.                                                                                                                                

‘k Zal opstaan en tot vader weder keren;                                                                                                                                                

hem vragen of ik slechts zijn knecht mag zijn.                                               

Hij is nog ver, maar vader ziet hem komen.                                                            

Wat heeft hij uitgezien naar ’t afgedwaalde kind!                                                                          

Zijn hart stroomt vol van grote diepe vreugde,                                                                                                           

nu ’t kind de weg naar ’t vaderhuis weer vindt. 

Hij kon slechts staam’len; “ Vader ‘k heb gezondigd”                                                                                              

Toen waren vaders armen om hem heen.                                                                                                                        

Hij boog het moede hoofd, dan ’t trouwe vaderharte,                                                                                                 

want tegen zulk een vader zeg je toch geen nee? 

Breng hier het best kleed, doe schoenen aan zijn voeten.                                                                                  

Zijn vingers werden met een ring getooid.                                                                                                          

Als zoon mocht hij bij zijn vader binnen treden;                                                                                                                                      

Niet als een bedelaar, verpauperd en berooid. 

De oudste zoon komt ’s avonds van de akker                                                                                                                                        

en hoort het huis vervuld van feestgedruis.                                                                                                                                      

Ontvangt mijn vader zó die weggelopen zwerver?                                                                                                                         

Hij doet niet mee! Nee, hij komt niet in huis! 

Zie je dan niet ’t verdriet in vaders ogen?                                                                                                                                                

Kom, vier het blijde feest toch met ons mee.                                                                                                                                           

In Vaders huis is plaats voor al zijn kind’ren,                                                                                                                                            

en tegen zulk een vader, zeg je toch geen nee? 

Uit: Kruimeltjes brood. Van Bep van Dijk 

Ingezonden door mevr.M.Quaak-Scheele                                                                                                                                                                                                                                      
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Collectedoelen voor de uitgangscollecte van 19 

november 2017 t/m 7 januari 2018 

Op zondag 19 november is de uitgangscollecte bestemd voor 

Stichting Kerk en Vluchteling. 

De Stichting werkt sinds 2005 in de Zeeuws-Vlaamse regio om de 

belangen van vluchteling en allochtonen te behartigen. Kerk en 

Vluchteling is een Oecumenisch project en wordt gedragen door de 

Protestantse en Katholieke Kerk.                                                                                                                                                       

De Stichting heeft ten doel om geïnspireerd vanuit de Bijbelse 

boodschap de kerkelijke en niet kerkelijke samenleving te betrekken 

bij de problematiek van vluchtelingen en allochtonen, zowel wat 

betreft de eerste opvang als de verdere integratie in de Nederlandse 

samenleving en zo te bevorderen dat aan hem materiële zowel als 

immateriële steun wordt verleend tijdens hun verblijf in Nederland. 

Op zondag 26 november collecteren we voor het eigen werk in de 

gemeente. 

Op zondag 3 december is de uitgangscollecte bestemd voor 

missionair werk en kerkgroei. 

Sinds september 2017 werkt het pioniersteam van de pioniersplek 

Yours in Drachten, samen met vier locaties van middelbare scholen 

om in contact met nieuwe tieners te komen. Om samen met hen na te 

denken over de Bijbel, bidden, leerling te zijn van Jezus en een 

community vormen. Doel is dat de tieners zelf actief worden. Met de 

opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk 

pioniersplekken zoals Yours in Drachten. 
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Op zondag 10 december is de uitgangscollecte bestemd voor 

pastoraat.                                                                                              

Daar zijn waar de schipper is. 

Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de wal en zijn in die 

plaats aangesloten bij een kerkelijke gemeente. Maar er is ook een 

groot aantal schippers voor wie het schip hun thuis is. Voor hen in 

het bijzonder zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. 

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen 

samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 

schippersfamilies die varen op de waterwegen van West Europa.                                                                                            

Predikanten stappen aan boord op een plek waar een autosteiger is en 

waar hun auto aan boord wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er 

weer af bij een andere autosteiger. Ondertussen is er tijd voor 

pastoraal contact. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 

bijzondere vormen van pastoraat. Zoals pastoraat aan schippers maar 

ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat. 

Op zondag 17 december is de uitgangscollecte bestemd voor de 

voedselbank. 

Met de opbrengst van deze collecte wordt iets extra’s gekocht om 

met de kerst in de pakketten te doen.  

Op zondag 24 december is de uitgangscollecte in de 

Kerstavonddienst te Cadzand bestemd voor NONA. De jeugdclub 16 

+ met jeugd uit West Zeeuws Vlaanderen. Zij gaan in de zomer van 

2018 naar India voor een werkvakantie. Zij doen allerlei activiteiten 

om geld in te zamelen voor hun reis en deze collecte sluit hier bij 

aan. 
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Op zondag 25 december, kerstmorgen, is de uitgangscollecte 

bestemd voor Kinderen in de knel.                                           

Geef hoop aan Syrische vluchtelingenkinderen. 

De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Naast al het leed wat 

de kinderen meemaken, staat ook hun toekomst op het spel. 

Duizenden scholen zijn verwoest. Met het project project  “Geen 

verloren generatie” helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten 

(MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft 

bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt met 

schooluniformen en boeken. Ondersteunt ouders en kinderen met 

traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen 

niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst en geef aan 

de collecte! 

Op 31 december is de uitgangscollecte bestemd voor het eigen werk 

van de kerk. 

Op 7 januari is de uitgangscollecte bestemd voor de voedselbank. 

Ook staat de mand er weer, waar u producten voor de voedselbank in 

kunt doneren.                 
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Collecten 

Collecte opbrengsten in de maanden september en oktober 2017 

   Kerkrentmeesters  Diaconie 

 September    Sluis     €     77,90   €     70,65  

                      Rozenoord   €    48,40        

Oktober         Sluis             €    73,70   €    63,30   

          Cadzand        €    45,45            €    32,45 

                      Rozenoord    €    52,85 

De collecte voor de Zonnebloem heeft € 63,50 opgebracht. 

Tijdens de oecumenische dienst met de VEG is gecollecteerd voor 

Warmande. Met name voor de “Belevingstafel”in Rozenoord. De 

opbrengst; € 369,00 

 

03.09.2017 Missionair werk.   €  33,00

                                                                 

24.09.2017 Jeugdwerk West Zeeuws Vlaanderen.     -  58,00                                                                                                           

08.10.2017 Kerk en Israël.     -  25,75                                                                                                              

15.10.2017 Werelddiakonaat.    -  59,95                                                                                                             

22.10.2017 Ziekenpastoraat.    -  36,55                                                                                                        

29.10.2017 Hervormingsdag.    -  26,35 
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Duitse Diensten 2017 

‘Goh, oe leuk was da mao nie éh, om weer us iets in ‘t Duits te doen’ 

zei een jongeman tegen enkele dames bij de koffietafel. Het was 30 

juli na de gezamenlijke Duits-Nederlandse dienst die geleid werd 

door onze eigen dominee Irma Nietveld en Pfarrer Stefan Volkmann. 

Het was ook een geweldige ervaring om ieder in je eigen taal te 

zingen en te horen hoe de woorden samen vloeien tot bekende 

klanken omdat de melodie in beide talen dezelfde is.  

Ook in de gezamenlijke dienst op 27 augustus met Pfarrer Christian 

Noeske werd dit herhaald… een stukje verbroedering en voor 

herhaling vatbaar volgens velen. 

Tijdens de gezamenlijke dienst op 30 juli hebben de kinderen in de 

“Kinderkring” samen een dienblad met steentjes belegd tot een mooi 

mozaïek, ook dat schiep een band. Later in oktober is het dienblad, 

gevernist en behandeld door Betsie Huigh aangeboden in ’t Zwin aan 

Ruth Westendorp. 

We hadden weer mooie diensten deze zomer met een goed aantal 

bezoekers, hoewel dat ook ieder jaar wat minder wordt….Vanwege 

vakanties in Nordrhein-Westfalen en het feit dat we geen dominee 

konden krijgen begin juli, zijn we op 16 juli gestart. Het is prettiger 

om een dominee te hebben in plaats van alles zelf te moeten doen. 

Pfarrer Claus die de start maakte komt graag naar Cadzand, waar hij 

vroeger ook preekte. Steevast komen, ook bij andere Pfarrer, 

opmerkingen over onze mooie streek en vakantieherinneringen in de 

dienst voorbij. 
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Om met de Paasdienst te eindigen was, zoals gewoonlijk Pfarrer 

Reuther voorganger. De vaste organist, die sinds jaar en dag Jan 

Scheele was, zullen we in de toekomst node missen. Steevast kwam 

hij van het orgel naar beneden om het Heilig Avondmaal in de grote 

kring mee te vieren. Wij zullen hem in de eerstkomende dienst 

memoreren. 

Wij danken wederom ieder die heeft gezorgd dat de Duitse bezoekers 

zich thuis voelden. Wie wil kan ons helpen af en toe een dienst mee 

te draaien, dankbaarheid verzekerd! 

Hartelijke groet,  

Tera van Holland, Betsie Huigh en Anneke van Iwaarden 
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Opbrengsten Collecten Duitse diensten 

          opbrengst bezoekers dominee   

16-
apr Pasen 217,40 77 Pf. Reuther   

16-jul   84,90 48 Pf. Clauss   

23-jul   151,10 56 Pf. Volkmann   

30-jul zie ZWH*         

6-aug   92,00 60 Pf. Volkmann   

13-
aug   119,50 30 Pf. Noeske   

20-
aug   179,00 53 idem   

27-
aug zie ZWH*         

  totaal €  843,90 324     

      Collecten Gezamenlijke Diensten NL/DU 2017 
 

      

 
*ZWH 

    
30-jul Kerkrentm 245,55 250 

Ds. Nietveld/Pf. 
Volkmann   

  Diaconie 204,85       

  De Stelle 310,90       

27-
aug Kerkrentm 51,95 45 Ds. Nietveld/Pf. Noeske   

  Diaconie 49,60       

  
Villa 
Pardoes 135,00       

  totaal €  997,85 295     
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Adventsconcert door het Vlaamse koor 'POLYFOON' onder 

leiding van Lieven Deroo 

Zondag 10 december 2017  Kerk Sint Anna-ter-Muiden 

Aanvang 15.00 uur, entree: 15 euro 

Over Polyfoon: 

Polyfoon is een projectmatig ensemble van geschoolde zangers, in 

1999 samengebracht door artistiek leider Johan Geerts en zanger-

dirigent Lieven Deroo. Van bij zijn ontstaan het heeft het zijn eigen 

stem laten horen in het Vlaamse koorlandschap. Dat heet het 

ensemble gedaan met groots opgezette concertconcepten met 

muziek, beeld en woord, of projecten met een bijzondere thematiek. 

Daarbij is er één constante: elk van de projecten is een verrassende 

combinatie tussen oude en hedendaagse polyfonie. Polyfoon huldigt 

dus het 'ante et nunc' principe - van vroeger en nu. En elk van de 

concerten is opgebouwd rond één specifiek thema, verhaal of 

componist. 

Daarvoor vraagt Polyfoon geregeld aan hedendaagse componisten 

om speciaal voor het ensemble nieuw werk te schrijven - Daan 

Manneke, Geert D'hollander, Willem Ceuleers, Coen Vermeerren, 

Alain De Ley, Bart van Reyn, Luc de Winter en Jeroen D'hoe. 

Zes CD's zijn intussen al opgenomen waarvan al meer dan 5000 

exemplaren zijn verkocht. 

Tegenwoordig heeft Polyfoon zijn thuisbasis in Temse, en blijft het 
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ensemble ook een vaste gast in de Sint Norbertuskerk in Antwerpen, 

Maar Polyfoon concerteerde ook in iconische gebouwen in het 

buitenland. Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van Polyfoon 

zijn: een concerttournee met het Vlaams Radiokoor (met het 40-

stemmige Spem in Alium van Tallis), de Missa Pro Vivis van Alain 

De Ley, Anima Mea, een audiovisuele voorstelling over Vesalius 

met o.a. Machaël Pas, het L.Homme Armé-project met Warre B 

orgmans, samenwerkingen met Psallentes, Octopos, K's Choice, etc.. 

 

Over het programma 

Monteverdi is 550 jaar geleden geboren. In het eerste deel wordt een 

kleine hommage aan deze Italiaanse meester en zijn leraar uit onze 

contreinen, Giaches de Wert, gebracht. Dit vormt de aanloop naar de 

eigenlijke adventsmuziek, met nog enkele Vlaamse meesters zoals 

Des Prez en Lassus. We voelen de donkere koude winterdagen in de 

muziek. Ze maken op hun beurt plaats voor een nieuwe fase waarin 

de verlosser licht brengt onder de volkeren! 

 

In het tweede worden uitsluitend werken van twintigste- en 

eenentwintigste eeuwse componisten gebracht, met de Sieben 

magnificat-antifonen van Pärt als kapstok. Composities van Coen 

Vermeeren, Cyrillus Kreek en Whitacre staan garant voor een serene 

sfeer van verwachting, mysterie en aanbidding. We sluiten passend 

met het Magnificat van Pärt. 
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Kerktuinonderhoud Cadzand 

Beste mensen, 

Graag nodigen wij u uit voor de laatste tuinochtend van 2017 op 

zaterdag 2 december. 

Om 9.30 u. beginnen we, om 10.30 u drinken we koffie/thee in ’t 

Zwin en om 12.00 u. stoppen we. Bij voorbaat dank voor de hulp.  

Hartelijke groet, Anneke van Iwaarden- Basting tel. 396022 

 

Filmavonden in Cadzand 2017- 2018 

Plaats: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 23 te Cadzand 

Aanvang film 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Koffie en thee 

staan klaar. 

Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.  

 

Do. 30 november 2017: Gattaca, van Andrew Niccol (Amerika, 

1997), een futuristische film waarvan zowel film als muziek voor 

diverse prijzen werden genomineerd. De maatschappij in Gattaca 
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draait om DNA profiling: dankzij de wetenschap kunnen ouders pre-

nataal de genetische samenstelling van hun kind bepalen. Vanaf de 

geboorte is zo bekend wat zijn/haar mogelijkheden zijn, of vooral 

wat niet. De hoofdpersoon Vincent is een ouderwetse liefdesbaby 

van ouders die dachten dat het wel los zou lopen en niet de optie 

voor genetische manipulatie gebruikten. Vincent moet zich staande 

weten te houden tussen mensen voor wie de beste genen zijn 

uitgezocht. Een film die tot nadenken en nagesprek aanzet.  

Do. 25 januari 2018: ‘Like Father, like son’, van Kore-Eda 

Hirokazu (Japan, 2013). Het leven van een rijk echtpaar komt op z’n 

kop te staan na een telefoontje van het ziekenhuis waaruit blijkt dat 

ze zes jaar geleden het verkeerde kind hebben meegekregen. Ze staan 

voor een hartverscheurend dilemma: kiezen tussen hun ‘echte’ zoon, 

of het jongetje dat ze zes jaar lang als hun eigen kind opgevoed 

hebben. Winnaar van de juryprijs Filmfestival Cannes, 2013. 

Do. 22 februari 2018: ‘The red turtle’, speelfilmregiedebuut van 

Michael Dudok de Wit (Frankrijk/Japan, 2016). Een tijdloze film, 

muzikaal ondersteund, zonder gesproken woord. Aan de hand van 

het verhaal van een schipbreukeling die aanspoelt op een onbewoond 

eiland, vertelt The Red Turtle op een wonderlijke manier over de 

mijlpalen in een mensenleven. De film ging op 18 mei in première 

op het filmfestival van Cannes in de sectie Un certain regard en won 

de Prix spécial du certain regard. In 2017 werd de animatiefilm 

genomineerd voor een Oscar. 

Do. 22 maart 2018: ‘Il vangelio secondo Matteo’, van Pier Paolo 

Pasolini (Italië, 1964) . Een monument uit de Italiaanse film. Voor 

zijn wart/wit verfilming van het leven van Jezus van Nazareth  volgt 

de regisseur het Evangelie van Mattheus op de voet, vanaf de tocht 

van Josef en Maria uit Nazareth tot aan de kruisiging en herrijzenis. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_vingerafdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filmfestival_van_Cannes_2016
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_(filmprijs)
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Pasolini streefde een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. Hij laat 

een aan het volk toebehorende Christus zien, een Christus van de 

armen, strijdbaar en sociaal geëngageerd. Il Vangelo won meerdere 

awards en werd tevens genomineerd voor 3 Oscars.  

Di. 1 mei 2018: In deze week van nationale herdenking kijken we 

naar de film ‘Son of Saul’, van László Nemes (Hongarije, 2015). Een 

filmdebuut en meteen de winnaar van de Grand Prix op het 

filmfestival in Cannes in 2015. Daarnaast ontving de film de Golden 

Globe en een Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Oktober 1944, 

Auschwitz-Birkenau. Saul Auslander is een joodse gevangene in het 

concentratiekamp en behoort tot het Sonderkommando. Hij meent in 

het lijk van een jongetje zijn zoon te herkennen. Terwijl de andere 

leden van het Sonderkommando een plan smeden om in opstand te 

komen, besluit Saul het onmogelijke te proberen: het lichaam van het 

jongetje te redden om hem een Joodse begrafenis te geven. 
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Vervolg adressen: 

 
Diakenen: 

Mevr. W.W. Prins 

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163 

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord. 

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 

Rekeningnummers  

Diakonie  NL47 RABO 0147 8024 74 

Kerkrentmeesters:  NL 18 RABO  01478293 80  

Koster/beheerders 

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge,  Mevr. J. du Fossé-

Louweret,  Zuiddijkstraat 94,  4524 AT Sluis, 0117-462346 

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijkse toerbeurt 

verzorgd door vrijwilligers 

’t Zwin: Mevr. R. Westendorp.  

’t Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel: 

0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com  

 

                                 Bloemendienst Zuidwesthoek 

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit,   
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van Deursen 

0117- 462217, Mevr. N. Vercruijsse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG 

Sluis tel.nr 0117461385. 
 

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56 

4506 BC Cadzand, 0117-391492 

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois.  Strengweg 1a  4525 LW 

Retranchement 
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Kerkdiensten in de periode 26 november 2017 t/m 

14 januari 2108 

 

 26-11-‘17 10.00 u Cadzand 
ds. I.J. Nietveld-
herdenkingsdienst 

3-12-2017 10.00 u Sluis Ds.de Beun 

10-12-17 10.00 u Sluis 
ds. I.J.Nietveld 
Kerstlunch 

17-12-17- 10.00  u Sluis Ds. Dees-Hinten 

24-12-17 19.30 u 
Kerstwijding 
Cadzand 

ds.I.J. Nietveld en 
Br.P. Lauwaert 

25-12- 17 10.00 u Sluis 1e Kerstdag ds. I.J. Nietveld 

31-12-17 10.00 u Sluis ds. I.J. Nietveld 

07-01- 18 10.00 u Sluis ds. I.J. Nietveld 

14-01-18 10.00  u Sluis ds. I.J. Nietveld 

 
 

   22-11-17  Rozenoord 
Herdenking 

ds. I.J. Nietveld/ 
pastoor F. van Geyt 

6-12-17 
 

Rozenoord mw. E. Reijnhoudt 

20-12-17 
 

Rozenoord 
Kerstviering 

Ds. I.J. Nietveld en 
p. F. van Geyt 

03-01-18  Rozenoord ds. I.J. Nietveld 

17-01-18 
 

Rozenoord Mw. E. Reijnhoudt 

    

        

    

   


